
Тамыз/август (Казахстаника 2018) 

 

1. 
К 070 

Қ-17 

   "Қазақ" газеті.1915 жыл / Құраст.: С.О.Смағұлова, 

Г.М.Абикова; ҚР БҒМ ҒК, "Ғылым ордасы" РМК. - Алматы 

: Елтаным , 2017. - 528 б. - Библиогр.:б.513-522. - ISBN 978-

601-7849-30-6 : 6955т.00т. 

 

"Қазақ" ұлттық баспасөзі 1913-1918 жылдар аралығында 

Ахмет Байтұрсынұлының басшылығымен Орынбор 

қаласында шығып тұрды. Қазақ ұлт зиялылары мен қазақ 

оқығандары айналысына топтастырған бұл газет қазақтың 

жан жарасына айналып жер, тіл, дін, оқу және тағы басқа 

мәселелерді көтеретін басылымға айналды. Бұл жинаққа 

газеттің 1915 жылы жарық көрген 93-163 нөмірлері 

түгелдей араб әліпбиінен қазіргі жазу үлгісіне көшіріліп 

енгізілді. Мақалаларда сол жылғы ұлтымыздың тұрмыс-

тіршілігі, ішкі және саяси жағдайы, экономикалық-

әлеуметтік, мәдени, оқу-ағарту, дін мәселелері, атадан 

балаға мирас болып келе жатқан салт-дәстүрі, 

жоралғылары, тарихи жан-жақты қамтылған. 

2. 
К 94 

Қ-17 

    Қазақ батыры Дәуіт Асауұлы / Құраст.:Н.Ы.Жетпісбай, 

А.А.Аблаев. - Алматы, 2017. - 240 б. : 16 бет жапсырма 

сурет. - Сыйға алынды. - ISBN 978-601-06-4419-9 : 

240т.00т. 

Жинақ түріндегі бұл ғылыми еңбекте Дәуіт Асауұлының 

сіңірген еңбектері тұңғыш рет архив деректері негізінде 

суреттеледі. 

3. 
К811.512.122 

Қ-23 

Қайдар, Әбдуәди Туғанбайұлы. 
     Тіл-ғұмыр : Ғылыми мақалалар жинағы / Қайдар, 

Әбдуәди Туғанбайұлы; Жауапты ред. Ж.Манкеева. - 

Алматы, 2018. - 360 б. : сурет. - ISBN 978-601-80746-2-2 : 

1782т.00т. 

 

Бұл кітапқа белгілі тіл маманы, филология ғылымдарының 

докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі Әбдуәли 

Қайдардың өмірі мен ғылыми шығармашылық қызметі 

туралы мәліметтер және латын әліпбиі мен жазу мәселесі, 

түркітану мен бір буынды түбірлер, қазақ 

этнолингвистикасы, этимология, этнонимика және 

перемиология мәселелері бойынша ғылыми мақалалары, 

сондай-ақ ғалым жайында әріптестері мен шәкірттерінің 



ой-толғамдары енгізілді. 

4. 

К 

811.512.122 

С-22 

Сарыбаев, Шора Шамғалиұлы. 
     Тіл-ғұмыр : Ғылыми мақалар жинағы / Сарыбаев, Шора 

Шамғалиұлы; Жауапты ред. З.М.Базарбаева. - Алматы, 

2018. - 312 б. : сурет. - ISBN 978-601-80746-0-8 : 1539т.00т. 

 

Бұл кітапқа белгілі тіл маманы, филология ғылымдарының 

докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі Шора 

Сарыбаевтың өмірі мен ғылыми шығармашылық қызметі 

туралы ресми мәліметтер, негізгі ғылыми еңбектері және 

әріптестері мен шәкірттерінің ой-толғамдары, сондай-ақ 

ғалымның әр жылдары түскен фотосуреттері енгізілді. 

5. 

К 

811.512.122 

С-94 

Сыздық, Рәбиға Сәтіғалиқызы. 
      Тіл-ғұмыр : Ғылыми мақалалар жинағы / Сыздық, 

Рәбиға Сәтіғалиқызы; Жауапты ред. О.Жұбаева. - Алматы, 

2018. - 344 б. : сурет. - ISBN 978-601-80746-1-5 : 1701т.00т. 

 

Кітапқа көрнекті тіл маманы, ҚР ҰҒА академигі филология 

ғылымдарының докторы, профессор Рәбиға Сыздықтың 

өмірі мен ғылыми шығармашылығы туралы очерк, 

ғалымның қазақ әдеби тілінің тарихы, тіл мәдениеті, 

лингвостилистика, поэзия тілі, алаш арыстары, тілдік норма 

т.с.с. бойынша зерттеу мақалалары, сұхбаттары, әріптестері 

мен шәкірттерінің ғалым еңбектеріне берген пікірлері 

сараланып енгізіліп отыр. Сондай-ақ зерттеушінің әр-

жылдары түскен фотосуреттері де берілген. 

6. 
К 94 

Ы-15 

Ыбыраев, Жүніс Ақатайұлы. 
       Бауыржан Момышұлы.Майдан жыры мен сыры = 

История одной книги / Ыбыраев, Жүніс Ақатайұлы. - 

Алматы : Қазақпарат, 2018. - 380 б. : сурет. - Мәтін қазақ, 

орыс тілдерінде. - ISBN 978-601-03-0507-6 : 1584т.00т. 

 

Белгілі журналист, жазушы Жүніс Ыбыраевтың бұл 

жинағына қазақ халқының батыр ұлы, Ұлы Отан соғысында 

өшпес ерлік көрсеткен қолбасы Бауыржан Момышұлы 

жайлы деректі әңгімелері еніп отыр. 

 

 


